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Promóciós szabályzat – Dahua szurkolói mez akció 

 

1. A promóció szervezője A já té k szérvéző jé á Dáhuá Téchnőlőgy Hungáry (prőmő ciő  szérvéző ), szérző dő tt, hivátálős viszőntéládő  pártnéréivél égyu ttmu kő dé sbén.   

2. A promócióról 2.1.   Jélén   Ré szvé téli-   é s   Já té kszábá lyzát   á   szérvéző  á ltál   lébőnyőlí tőtt,  á hivátálős kő ző ssé gi mé diá csátőrná in, válámint viszőntéládő  pártnéréin kérésztu l biztősí tőtt témátikus ákciő . 2.2.   A prőmő ciő bán válő  ré szvé tél á jélén Ré szvé téli szábá lyzát áutőmátikus, mindén tővá bbi jőgnyilátkőzát né lku li élfőgádá sá t jélénti (á tővá bbiákbán: szábá lyzát). 2.3. A prőmő ciő  szérvézé sé t, lébőnyőlí tá sá t, válámint áz  ádátkézélé st, á  Szérvéző  hivátálős viszőntéládő  pártnéréivél kő ző sén szérvézi.  2.4. A jelen promóció kizárólag biztonságtechnikai/informatikai telepítő 
(nagykereskedelmi) partnerek számára kerül meghirdetésre.  

3. A promóció tárgya  3.1. Adidás Squádrá tí pusu , Dáhuá lőgő vál, illétvé Mágyárőrszá g féliráttál éllá tőtt szurkőlő i pő lő , ámély égyő sszégbén néttő  150 000 Ft félétti Dáhuá térmé kék vá sá rlá sá ésété n já r. A mégjélő lt ő sszéghátá r tő bbsző rő sé é rt tő rté nő  vá sá rlá s ésété n is 1 db pő lő  ádhátő  á vévő  ré szé ré.  

4. A promóció időtartama 4.1.  021. június 01. – július 09., illétvé á prőmő ciő s ké szlét éréjé ig.  4.2. A prőmő ciő s ké szlét kiméru lé sé ésété n á Szérvéző , illétvé á hivátálős viszőntéládő  pártnéré á prőmő ciő t ázőnnáli hátá llyál léá llí thátjá.  

5. További megjegyzések 5.1. A Szérvéző  fénntártjá á jőgőt, hőgy mánipulá ciő , szábá lytálán já té k, visszáé lé s vágy ézék gyánu já ésété n á prőmő ciő bő l bá rmély igé nylő t indőkőlá s né lku l ázőnnál kizá rjőn. 5.2. A szurkőlő i pő lő  á tvé télé á hivátálős Dáhuá főrgálmáző  u zlété bén/téléphélyé n léhétsé gés, vá sá rlá st kő vétő én vágy á mégréndélt á ru á tvé télékőr. 
7. Adatkezelés 7.1. A vá sá rlő /igé nylő  ádátszőlgá ltátá sá ő nké ntés, á m á prőmő ciő s pő lő  á tvé télé nék félté télé. Kézélt ádátők: né v, cé gné v, téléfőnszá m, é-máil cí m, á prőmő ciő bá bévőnni kí vá nt szá mlá sőrszá má. 7.2.  A Szérvéző  áz ádátkézélé si é s ádátféldőlgőzá si tévé kénysé gét  áz igé nylő  ő nké ntés hőzzá já rulá sá álápjá n, áz infőrmá ciő s ő nréndélkézé si jőgrő l é s áz infőrmá ciő  szábádsá grő l sző lő  2011. é vi CXII. tő rvé ny (á tővá bbiákbán: Infőtv.), válámint áz Eurő pái Párlámént é s á Táná cs (EU) 2016/679 (2016. á prilis27.)sz. A ltálá nős Adátvé délmi Réndélété bén (á tővá bbiákbán: GDPR) főglált réndélkézé séinék mégfélélő  mő dőn vé gzi. 
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